
Foreldrebanken 

Foreldrebanken er et initiativ som har som mål å bidra til økt interesse for kunnskap og læring på Bygdøy skole 

gjennom å trekke på den kompetansen som finnes blant foreldre og andre i lokalmiljøet rundt skolen.

 

Til Foreldrebanken kan foreldre, besteforeldre, faddere eller andre nære relasjoner melde spesialkompetanse eller et interesseområde de kan stille seg til rådighet for skolen en time eller mer i løpet

av skoleåret. Du velger selv om du ønsker å stille deg tilgjengelig kun for egne barns klasser, på tvers av trinnet, for deler av skolen eller for hele skolen. Din interesse registreres i Foreldrebanken som vil

være tilgjengelige for lærerne. Lærerne vil ta kontakt med den enkelte deltager i Foreldrebanken når og om dette passer inn i deres fagplan og timeplan. Det er FAU som vil administrere Foreldrebanken.

Bygdøy Aktivitetsskole kan også være interessert i din kompetanse og ditt bidrag, og vil kunne benytte seg av Foreldrebanken.

Du kan til enhver tid takke nei til en forespørsel om bidrag selv om du har registrert deg i Foreldrebanken. Tilsvarende er det ikke sikkert du blir kontaktet med 

det første, da opplegget må passe inn i skolens faglige opplegg og tidsplaner.

Det er gøy å lære og kunnskapsformidling fra andre enn lærerne kan være et spennende supplement til skolens kompetanse for å skape ytterligere entusiasme og 

engasjement for kunnskap blant våre elever. 

Eks:

Klasse 2016/17 Elevens navn Bidragsyter Epost Mobilnr Tenkt bidrag Fag/interesse Mulig omfang

Tilgjengelig 

for klasse

2b Ola Normann Per Normann per@online.no 99 99 99 99 

Snakke om grafisk 

design/visuell profil etc Grafisk designer 1 foredrag ila vinterenAlle klasser

3a Kari Hansen Nina Hansen nh@hotmail.no 91 91 91 91 Vær og klima Forsker Meterologisk Institutt

1-2 foredrag ila 

skoleåret Trinnet

5c Lars Eriksen Petter Eriksen pe@tele2.no 44 44 44 44

Kropp og helse og 

førstehjelpskurs Lege, indremedisiner

Max 3* ila 

skoleåret Alle klasser

1 a og 6a

Vibeke og Truls 

Larsen Frank Larsen Frank@hotmail.no 41 41 41 41 Om byen vår Historiker og Oslo-guide

1 foredrag ila 

høsten 4-7. trinn

6b Linn Hagen Lise Hagen liseh@xx.no 42 42 42 42 Asia og India spesielt

Bodd 10 år i India, kan 

fortelle om landet, region og 

folket, og generell god 

kunnskap om Asia

2 foredrag ila 

skoleåret Alle klasser

7a Knut Eriksen Finn Eriksen fer@yy.no 91 41 91 41 Journalistikk Journalist i avis og tv 1 gang ila våren Egen klasse

For å melde deg på sender du dine spesielle data, tilsvarende som skissert i eksemplene over i mail til bygdoy@ude.oslo.kommune.no, merk mailen Foreldrebanken.
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